
 

Reglement vorming en bezetting 

van kamers 
Het bestuur van de rechtbank Midden-Nederland stelt ter uitvoering van artikel 4 van het 

Bestuursreglement van de rechtbank Midden-Nederland en in verband met de 

inwerkingtreding van de wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke 

indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en de diverse andere wetten in verband 

met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening 

gerechtelijke kaart) per 1 januari 2013 de bezetting van de teams als volgt vast en 

bepaalt welke enkelvoudige en meervoudige kamers worden gevormd op grond van de 

artikelen 47 tot en met 56 Wet op de rechterlijke organisatie: 

Indeling teams 

1. De indeling van de teams en de verdeling van de zaken over de teams wordt 

inzichtelijk gemaakt in de bijlage (‘overzicht te behandelen zaken per team’). 

Enkelvoudige en meervoudige kamers 

2.a. In de teams van civiel recht en bestuursrecht worden enkelvoudige en meervoudige 

kamers gevormd en bezet, aan welke kamers wordt opgedragen de behandeling van 

burgerlijke zaken en kantonzaken voor zover de behandeling daarvan in dit reglement 

niet aan kamers gevormd binnen teams van andere rechtsgebieden wordt opgedragen. 

2.b. In de teams van civiel recht en bestuursrecht worden tevens enkelvoudige en 

meervoudige kamers gevormd en bezet, aan welke kamers wordt opgedragen de 

behandeling van bestuursrechtelijke zaken, belastingzaken met uitzondering van de 

zaken op het gebied van Wet tijdelijk huisverbod, waarvan de kennisneming bij wet aan 

hen is opgedragen.. ,  

2.c. In de teams straf-, familie- en jeugdrecht worden enkelvoudige en meervoudige 

kamers gevormd en bezet, aan welke kamers wordt opgedragen de behandeling van alle 

burgerlijke en kantonzaken op het gebied van boek 1 en boek 4 van het Burgerlijk 

Wetboek (BW) en de burgerlijke en kantonzaken op het gebied van titel 7 van boek 3 

BW, wat deze laatste zaken betreft voor zover deze zaken voortkomen uit de beëindiging 

van een affectieve relatie. Vorenstaande voor wat betreft de kantonzaken alleen voor die 

zaken die op grond van het zaaksverdelingsreglement zijn toebedeeld aan de locatie 

Utrecht. Voor de locatie Lelystad worden deze zaken opgedragen aan enkelvoudige 

kamers binnen civiel recht. 

Verder wordt aan deze kamers opgedragen de behandeling van alle burgerlijke zaken op 

het gebied van de Wet BOPZ, alle bestuursrechtelijke zaken op het gebied van de Wet 

tijdelijk huisverbod en de behandeling van verzoeken als bedoeld in artikel 74 van de 

Wet op de Lijkbezorging (de zogenaamde NODO procedure (Nader Onderzoek 

Doodsoorzaak minderjarigen)). 

2.d. In de teams straf-, familie- en jeugdrecht worden tevens enkelvoudige en 

meervoudige kamers gevormd en bezet aan welke kamers wordt opgedragen de 
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behandeling van strafzaken, alle kantonzaken op het gebied van het strafrecht en voorts 

kantonzaken op het gebied van de Wet administratiefrechtelijke handhaving 

verkeersvoorschriften. 

2.e. Binnen Toezicht worden enkelvoudige kamers gevormd en bezet aan welke kamers 

wordt opgedragen de behandeling van curatele, bewind en mentorschap, faillissementen 

en schuldsaneringen en verzoekschriften erfrecht. 

3. Bij het vormen en bezetten van de kamers geldt - met inachtneming van het bij de 

wet bepaalde - het algemene uitgangspunt dat zoveel enkelvoudige en meervoudige 

kamers zullen worden gevormd en bezet als nodig zal worden beoordeeld. 

4. Voorts geldt: 

a) door de teams civiel recht en bestuursrecht wordt een enkelvoudige kamer 

gevormd en bezet voor de behandeling van rolzaken, niet tevens zijnde 

kantonzaken, aan welke kamer tevens wordt opgedragen de behandeling van de 

rolzaken waarvan de inhoudelijke behandeling in artikel 2.c. wordt opgedragen 

aan familierecht; 

b) in de teams civiel recht en bestuursrecht worden enkelvoudige kamers gevormd 

en bezet voor de behandeling van de rol in kantonzaken; 

c) door de teams civiel recht en bestuursrecht wordt een meervoudige kamer 

gevormd en bezet onder de benaming van pachtkamer voor het behandelen van 

de zaken als bedoeld in artikel 1019j van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering. De voorzitter van de pachtkamer is verantwoordelijk voor de 

bezetting van de pachtkamer met deskundige leden; 

d) in de teams civiel recht en bestuursrecht worden enkelvoudige kamers gevormd 

en bezet voor het beëdigen van de daartoe bij de wet aangewezen 

functionarissen; 

e) in de teams civiel recht en bestuursrecht worden enkelvoudige en meervoudige 

kamers gevormd en bezet voor de behandeling van zaken op het gebied van de 

Jeugdwet (art. 53 wet RO). Daartoe worden alle rechterlijke ambtenaren binnen 

team 2 bestuursrecht aangewezen als kinderrechter;  

f) in de teams straf-, familie- en jeugdrecht worden enkelvoudige en meervoudige 

kamers gevormd en bezet voor de behandeling van kinderzaken (art. 53 wet RO). 

Daartoe worden alle rechterlijk ambtenaren binnen de teams familierecht 

aangewezen als kinderrechter;  

g) in de teams civiel recht en bestuursrecht en in de teams straf-, familie- en 

jeugdrecht en in Toezicht worden enkelvoudige kamers gevormd voor het 

behandelen van zaken waarvoor in verband met onverwijlde spoed een voorlopige 

voorziening wordt gevraagd. 

 

5. Voor de behandeling van strafzaken geldt voorts: 

a) in de teams straf-, familie en jeugdrecht worden hierbij alle rechterlijke 

ambtenaren met rechtspraak belast die werkzaamheden verrichten ten behoeve 

van team kabinet RC aangewezen als rechter-commissaris, belast met de 

behandeling van strafzaken. Daartoe worden tevens aangewezen alle rechterlijke 
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ambtenaren met rechtspraak belast, werkzaam bij andere rechtbanken die door 

het bestuur van hun eigen rechtbank zijn aangewezen als rechter-commissaris, 

belast met de behandeling van strafzaken; 

b) in de teams straf-, familie- en jeugdrecht wordt tenminste één enkelvoudige en 

één meervoudige kamer gevormd en bezet voor de behandeling van economische 

delicten (art. 52 wet RO). Alle rechterlijke ambtenaren binnen de teams 3 en 4 

worden aangewezen als economisch politierechter; 

c) in de teams straf-, familie- en jeugdrecht worden enkelvoudige en meervoudige 

kamers gevormd en bezet voor de behandeling van kinderzaken (art. 53 wet RO). 

Daartoe worden alle rechterlijke ambtenaren binnen het team kabinet RC en de 

teams 1 en 2 strafrecht aangewezen als kinderrechter.  

6. Voor de behandeling van burgerlijke en strafzaken geldt voorts: 

in de teams straf-, familie en jeugdrecht worden enkelvoudige en meervoudige kamers 

gevormd en bezet voor de behandeling van een combinatie van een (jeugd)strafzaak en 

een civiele jeugdzaak en/of een zaak op het gebied van de Wet BOPZ.  

Zittingslocaties en data en tijden rolzittingen 

8. In alle categorieën kantonzaken worden volgens de wettelijke bevoegdheidsregels 

zittingen gehouden op de zittingsplaatsen in Utrecht, Lelystad, Almere en Amersfoort.  

In alle overige zaken worden zaken behandeld volgens het zaaksverdelingsreglement. 

9. Gedurende het rechterlijk jaar, dat loopt van januari tot en met december, zullen 

zittingen van de enkelvoudige en de meervoudige kamers van de rechtbank worden 

gehouden op de dagen en uren die door of namens de teamvoorzitters met inachtneming 

van het bij dit reglement bepaalde zullen worden vastgesteld. 

10. Voor de behandeling van burgerlijke zaken die niet tevens kantonzaken zijn door de 

teams civiel recht, bestuursrecht en  straf-, familie en jeugdrecht, zal de rolrechter zitting 

houden op elke woensdag om 10.00 uur te Utrecht en Lelystad. Voor de behandeling 

door de teams civiel recht en bestuursrecht van burgerlijke zaken die tevens 

kantonzaken zijn, vinden op de vier zittingslocaties wekelijks rolzittingen van de 

kantonrechter plaats in zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen.  

Data en tijdstippen: 

 Utrecht: woensdag 9:30 uur 

 Lelystad: woensdag 9:30 uur 

 Almere: woensdag 9:30 uur 

 Amersfoort: woensdag 9:30 uur 

11. De pachtkamer houdt zitting te Lelystad op de door de pachtkamer vast te stellen 

dagen.  

12. Dit reglement treedt in werking vanaf 20 februari 2019. 

13. Met de inwerkingtreding van dit reglement wordt het Reglement vorming en 

bezetting van kamers van 1 november 2017 ingetrokken.  
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Plaats, Utrecht 

20 februari 2019  

 

Het bestuur van de rechtbank Midden-Nederland, 

J. Mendlik  

President 
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Bijlage bij het Reglement vorming en bezetting van kamers: Overzicht te 

behandelen zaken per team. 

 

Afdeling civiel recht en bestuursrecht - Civiel recht 
Team  Te behandelen zaken  
Team 1 (Lelystad)  Handel & kanton  

Team 2 (Utrecht)  Handel & kanton  

Team 3 (Utrecht)  Handel & kanton  

Team 4 (Utrecht)  Handel & kanton  

Team administratie civiel recht 
(Utrecht/Lelystad)  

 

 

Afdeling civiel recht en bestuursrecht - Bestuursrecht recht 

Team  Te behandelen zaken  
Team 1 (Utrecht)  Omgevingsrecht, sociale verzekeringen en 

belastingen  

Team 2 (Utrecht)  Sociale voorzieningen en verzekeringen, 
ambtenarenrecht, , VK en bewaring en AA, 
Jeugdwet  

Team 3 (Utrecht)  Alle overige varia, studiefinanciering, toeslagen, 
mediazaken, VK en bewaring en AA.  

Team administratie bestuursrecht (Utrecht)   

 

Afdeling straf-, familie- en jeugdrecht - Strafrecht 

Team  Te behandelen zaken  
Team 1 (Lelystad)  Alle strafzaken incl. jeugd/kinderzaken en 

fraude en economische delicten  

Team 2 (Utrecht)  Alle strafzaken incl. jeugd/kinderzaken  

Team 3 (Utrecht)  Alle strafzaken incl. fraude en economische 
delicten. Alle rechters van team 3 en 4 
strafrecht worden aangewezen als economisch 
rechter.  

Team 4 (Utrecht)  Alle strafzaken incl. fraude en economische 
delicten.  
Alle rechters van team 3 en 4 strafrecht worden 
aangewezen als economisch politierechter.  

Kabinet RC (Utrecht/Lelystad)  Incl. jeugd/kinderzaken en enkelvoudige 
strafzaken  

Team administratie strafrecht (Lelystad)   

Team administratie strafrecht (Utrecht)   

 

Afdeling straf-, familie- en jeugdrecht - Familierecht 

Team  Te behandelen zaken  
Team 1 (Lelystad)  Alle familie- en jeugdrechtzaken incl. 

verdelingen en erfrecht  

Team 2 (Utrecht)  Alle familie- en jeugdrechtzaken incl. 
verdelingen en erfrecht  

Team 3 (Utrecht)  Alle familie- en jeugdrechtzaken incl. 
verdelingen en erfrecht  

Team administratie familierecht (Utrecht   
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Toezicht 

Team  Te behandelen zaken  
Team 1 (Utrecht/Lelystad)  Bewindzaken, faillissementen en 

schuldsaneringen en verzoekschriften erfrecht  

Team administratie toezicht   
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